
14 MÒDUL HABITACIONAL -DETALL-
SANT TOMÀS DE RIUDEPERES

GUILLEM SOLERDELCOLL TORTPFC GENER 2016 ETSAV

RECONVERSIÓ DE L’ANTIC MONESTIR A HOTEL *** 

SECCIÓ LONGITUDINAL HABITACIONS TIPUS E=1/25
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COBERTA  
C01 Teula ceràmica àrab (reaprofitament teules existents) 
C03 Làmina impermeabilitzant 
C04 Panell Sandwich ONDUTHERM de 2500x600mm amb tauler aglomerat hidròfug, aïllament tèrmic de 

poliestirè extruït i acabat interior de fusta. 
C05 Encavallada fusta 
C06 Corretja de fusta de 150x150mm fixada a l'encavallada mitjançant perfils metàl·lics 
C24 Teula de coronament fixada amb morter 
C25 Panells solars de 2,5x1m (29ut=72,5m²) 
C26 Sortida de conductes de ventilació 

ELEMENTS HORITZONTALS  
H01 Paviment fusta laminada  
H02 Morter autonivellant amb additius que permetin absorbir les dilatacions produïdes per el terra radiant 
H03 Tubs de terra radiant 
H04 Aïllant tèrmic de poliestirè extruït amb forma especial per a la col·locació dels tubs del terra radiant 
H10 Lluminària empotrada al fals sostre 
H11 Panell de guix laminat amb aïllament de llana de roca 
H12 Tubs de canalització d'aire per climatització 
H13 Reixa de ventilació. Conducte d'extracció 
H14 Aparell Fan-coil per climatització de les habitacions. Suportat sobre perfils metàl·lics 

ESTRUCTURA 
E17 Perfil IPE-300 (existent) 
E18 Volta de dos gruixos de maó ceràmic (existent) 
E19 Reblert del sinus amb arlita 
E20 Capa de formigó H-25 
E21 Armadura malla electrosoldada 15x15cm i Ø12mm 
E22 Pern de ficació de l'armadura amb el perfil existent. 
E23 Armadura de reforç de malla electrosoldada 15x15cm i Ø8mm 
E24 Capa de formigó per refoç de la volta 
E25 Volta d'aresta existent 

TANCAMENTS  
T10 Panell de tancament entre habitacions. Format per 3 plaques de guix laminat de 1,25cm, un aïllament 

tèrmic de llana de roca de 7,5cm i 3 plaques de guix laminat de 1,25cm amb acabat pintat   
T11 Panell de tancament entre habitacions i banys. Format per 2 plaques de guix laminat de 1,25cm, 

aïllament tèrmic de llana de roca de 7,5cm, 2 plaques de guix laminat de 1,25cm i acabat de rajola 
ceràmica.  
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